
نشانی دفترنام مدیرعاملنام دفترکد دفترمدت سفرمقصدگروه قیمتیهزینه سفرظرفیتتاریخ اعزامنوع گروهشهر

خیابان بهار ، مقابل استانداری خراسان رضویمهدی ناصریعالم گشت پیروز1059524جدهب1393/09/14125210820003عادیمشهد

محمد حسین شوشتریمشهد (عج)انصار المهدی1059052مدينهب1393/09/15105277600002عادیمشهد
 ، پالک 20 و 18بلوار جمهوری اسالمی ، بین جمهوری اسالمی 

1/400
133 ، پالک 74 (ع)، نبش امام رضا (ع)خیابان امام رضاحسن شیرمحمدیجمیل سیر توس1059577مدينهب1393/09/15105277600002عادیمشهد

36خیابان شهید فرامرز عباسی، کوچه شهید فرامرز عباسی ماشااله مراد نژادراهیان نور1059111مدينهج1393/09/15130255710003عادیمشهد

7 ، فاز تجاری ، پالک 22رضا شهر ، بلوار رضوی ، نبش رضوی احمد ياوریصابرسیر ايمن1059061مدينهد1393/09/15128264790002عادیمشهد

محمد گرايلینورالهدی مشهد مقدس1059123مدينهد1393/09/15121250100003عادیمشهد
 متری ، 6 ، نبش کوچه 2/55بلوار سیدرضی ، ابتدای سیدرضی 

2پالک 
253، پالک 30بلوار شهید کالهدوز، نبش کالهدوز احمد رضا الیاسیديانت1059137جدهب1393/09/19125210820003عادیمشهد

سیدمحمود زيارت نیازيارت نیا1059108مدينهج1393/09/19134271730002عادیمشهد
 ، 16بلوار تلويزيون ، خیابان نوفل لوشاتو ، نبش نوفل لوشاتو 

180پالک 

5 ، جنب پالک 51 و 49بلوار صیاد شیرازی ، بین صیاد شیرازی محمدجواد اشکیلمعادسیر طوس1059527جدهب1393/09/19143210820003عادیمشهد

1/333خیابان خسروی نو ، مقابل هتل جنت، پالک حسام الدين سحرخیزاحیا گردشگر توس1059569مدينهد1393/09/22143250100003عادیمشهد

حسن عزتی اصلمیعاد عاشقان1059063مدينهب1393/09/23143277600002عادیمشهد
 ، مقابل اداره 27خیابان ملک الشعرای بهار ، ملک الشعرای بهار 

ارشاد اسالمی

ناصر آجیلیان عباسیسافرسیر مشهد1059542جدهب1393/09/24125210820003عادیمشهد
بلوار جمهوری اسالمی ، نرسیده به چهارراه مقدم ، سمت راست 

، جنب بانک کشاورزی
886خیابان توحید ، نبش چهار راه میدان بار ، پالک حسین نورمندی پورگل نرگس حجاز1059030جدهب1393/09/24143210820003عادیمشهد

محمد ابراهیم همايونی رادابومسلم مشهد1059105مدينهب1393/09/25105277600002عادیمشهد
 ، 10خیابان احمد آباد ، خیابان ابوذر غفاری ، نبش ابوذر غفاری 

82پالک  
58 ، پالک 8خیابان ابوذر ، نبش خیابان ابوذر سید مجتبی احمدیآتی توس يگانه1059530مدينهب1393/09/25105277600002عادیمشهد

میدان راه آهن ، ابتدای خیابان شهیدهاشمی نژادفاطمه زهرا استیریبشارت شرق1059599جدهج1393/09/25103207350003عادیمشهد

سیدمرتضی موسوی ننه کرانخلیل الرحمن1059099مدينهد1393/09/25121250100003عادیمشهد
 ، ساختمان 3انتهای خیابان آخوند خراسانی ، نبش دانش غربی 

فرهنگیان يزد

کاظم مجیری طهرانیشمس صادق طوس1059093مدينهد1393/09/25128264790002عادیمشهد
بلوار وکیل آباد ، بعد از سه راه آب و برق ، خیابان قايم مقام 

2/57 ، پالک 17 و 15فراهانی شمالی ، بین 
752 ، پالک 30 و 28بلوار پیروزی ، بین خیابان پیروزی غالم محمد خسروانصفاسیر توس1059098جدهج1393/09/26134207350003عادیمشهد

حسین زعیمیطريق حجاز1059025جدهد1393/09/26155201740003عادیمشهد
 ، ساختمان شماره 4 و 2، بین خرمشهر  (ضد) خرداد15میدان 

2 ، طبقه اول ، واحد 30

علیرضا فتحیانمهران پرواز شرق1059552جدهد1393/09/26161216430002عادیمشهد
، ابتدای دانش غربی ، طبقه همکف ، هتل  (ع)خیابان امام رضا 

آپارتمان ارکیده

 استان خراسان رضوی1393-94لیست کاروانهای عمره 

اطالعات کارگزاراطالعات کاروان
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 استان خراسان رضوی1393-94لیست کاروانهای عمره 
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عباس پارسايی رادشاهدان توس1059115مدينهد1393/09/27152264790002عادیمشهد
 ، 15خیابان سناباد ، نرسیده به چهارراه پل خاکی ، سناباد 

184پالک 
1214، پالک 38بلوار پیروزی، نبش پیروزی مرتضی معین تقویمعین سیرنیشابور1059526مدينهالف1393/09/27143281070002عادیمشهد

محمد تقی نخعی رادشوق ديدار يار1059026مدينهج1393/09/28155255710003عادیمشهد
خیابان هفده شهريور ، خیابان عنصری شرقی ، نبش چهارراه 

23نسترن ، پالک 

سیدمحمود طباطبايی يزدیراهیان میقات سلمان فارسی1059027جدهب1393/09/29125210820003عادیمشهد
خیابان آخوند خراسانی ، میدان گنبد سبز ، جنب شهرداری ، 

1073/1ساختمان وحیدی ، پالک 

سیدعباس حسینیفاضل سیر توس1059503مدينهج1393/09/29134271730002عادیمشهد
خیابان آبکوه ، بعد از چهارراه کالهدوز ، نرسیده به خیابان 

539شهريار ، پالک 
27بیست متری طالب ، نبش خیابان علیمردانی محمدمهدی شريف مشهدیشريف سیر مشهد1059014جدهج1393/09/30103207350003عادیمشهد

30 ، پالک 18  خیابان فلسطین ، فلسطین سید علی مفیدیهمسفران مشهد1059510مدينهد1393/10/02155264790002عادیمشهد

26مطهری شمالی ، نبش مطهری شمالی سید حسین شايسته خوقافله نور عرفان1059038مدينهد1393/10/02143250100003عادیمشهد

70/2 ، پالک 9خیابان چمران ، مقابل خیابان چمران يونس احمدزاده صديقیاحمدزاده و شرکا1059522مدينهب1393/10/03143277600002عادیمشهد

27 و 25خیابان شهید هاشمی نژاد ، بین هاشمی نژاد ابوالفضل آقايی کبیرصبح صادق عرفات1059003مدينهد1393/10/04164250100003عادیمشهد

 ، طبقه اول74 ، پالک 8 و 6رضاشهر ، بلوار رضوی ، بین رضوی سید حسن صدرانوار النبی طوس1059146مدينهد1393/10/05121250100003عادیمشهد

456 ، پالک 44خیابان سناباد ، نبش سناباد علیرضا نورمحمدیسريع سیر خراسان1059648مدينهب1393/10/05105277600002عادیمشهد

محمدتقی اديبیانسینا سیر اديبیان1059505مدينهب1393/10/05105277600002عادیمشهد
خیابان ابن سینا ، نبش سه راه ادبیات ، نبش خیابان ابن سینا  

133 ، پالک 15
590تقاطع  خیابان گاز و رسالت ، پالکغالمعلی ارضیشادان سیر کیهان1059572جدهج1393/10/05103207350003عادیمشهد

سید حسین مجتبویهادی1059116مدينهد1393/10/05128264790002عادیمشهد
خیابان آيت اله شیرازی، بعدازباغ نادر، پاساژرحیم پور، طبقه 

9و20فوقانی، پالک 
814 ، پالک 74 و 72میدان ابوطالب ، بین حر عاملی علی اصغر بلوريان کاشیبلورين سیر مشهد1059504جدهج1393/10/06134207350003عادیمشهد

190 ، داخل بازار بزرگ مولوی ، پالک 7/1بلوار مصلی ، کوچه محمد موحدی نیاراهیان خورشید طوس1059011جدهب1393/10/09125210820003عادیمشهد

مهدی آقاحاجیصابر سیر مشهد1059080مدينهد1393/10/09164250100003عادیمشهد
 ، فاز يک 4، رودکی  (رودکی شمالی  ) 3رضا شهر ، پیروزی 

179تجاری ، پالک 
5، پالک (میدان دانش) 55بلوار معلم، نبش معلم عباسعلی قربانزاده بجستانیهاديان ديار رحمت1059159مدينهج1393/10/09134271730002عادیمشهد

سید محمد غفوريان حیدریام القری طوس1059068جدهج1393/10/11134207350003عادیمشهد
 14چهار راه زرينه بطرف دريادل ، مقابل شهید محسن کاشانی 

2/440، پالک 
 ، طبقه فوقانی26خیابان آخوند خراسانی ، نبش خراسانی علیرضا طاهری تبارزائرين حج توس1059086مدينهد1393/10/12155264790002عادیمشهد

204 ، پالک 66، ابتدای امام خمینی  (ره)خیابان امام خمینی محمد رضا صديق پورنسیم اشراق شرق1059012جدهب1393/10/14125210820003عادیمشهد
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 استان خراسان رضوی1393-94لیست کاروانهای عمره 

اطالعات کارگزاراطالعات کاروان

سید حسین حسینیخاوران گردشگر پويا1059114مدينهب1393/10/15105277600002عادیمشهد
خیابان خسروی نو ، جنب پمپ بنزين ، ساختمان خاوران ، 

 ، طبقه همکف45پالک 

جواد منصوری اطمینانگوهر شاد سیر گردشگران1059082جدهج1393/10/15103207350003عادیمشهد
 ،  پالک 65 و 63خیابان سیدی ، بلوار صبا ، بین خیابان صبا 

127
2 ، پالک 7بلوار شهید ستاری ، نبش ستاری صادق ممتازی کاشانیممتاز سیر نور رضوان1059075مدينهب1393/10/15105277600002عادیمشهد

محمدحسن يزدان پناهمیقات طوس1059509مدينهد1393/10/15116250100003عادیمشهد
 (س) ، روبروی مسجد الزهرا7 و 5خیابان دريادل ، بین کاشانی 

684، پالک 
55 ، پالک 11 ، نبش خیابان گلبرگ 38بلوار عبدالمطلب محمد صنوبرینسیم رضوان مشهد1059163مدينهد1393/10/15128264790002عادیمشهد

غالمحسین برجسته نژادفرازسیر خراسان1059155جدهب1393/10/19125210820003عادیمشهد
 ، ساختمان مرواريد ، طبقه 52بلوار خیام شمال ، مقابل خیام 

7-6-5-4همکف ، واحد 
91، پالک 13 و 11بلوار شهید کامیاب ، بین کامیاب مجتبی معینهمای حرم1059102مدينهد1393/10/19164250100003عادیمشهد

حسین نجاتمیقات مهاجر مشهد1059040جدهج1393/10/20103207350003عادیمشهد
 ، مجتمع تجاری 24 و 22قاسم آباد ، بلوار اديب ، بین اديب 

204اديب ، طبقه اول ، واحد 
172خیابان سنايی ، مقابل خیابان عطار ، جنب پالک علیرضا باستانطريق الحرمین مشهد1059100جدهد1393/10/21155201740003عادیمشهد

22خیابان آبکوه ، خیابان مجد شمالی ، نبش مجد غالمرضا تربتیان مشهدینور ستارگان مشهد1059034جدهد1393/10/21161216430002عادیمشهد

محمد جواد حیدری زادپرستوهای گمنام مدينه1059043جدهب1393/10/24125210820003عادیمشهد
 ، جنب انبار سازمان آب ، 22رضا شهر ، بلوار رضوی ، رضوی

245پالک 

علی اکبر باقریسپهر گشت خاوران1059160جدهب1393/10/24143210820003عادیمشهد
، جنب بانک 30 و 28خیابان کوهسنگی، بین خیابان کوهسنگی 

1 ، واحد 166رفاه، پالک 

محمد ابراهیم دهسنگیبینالود پرواز شرق1059543مدينهب1393/10/25105277600002عادیمشهد
 ، روبروی 20 و 18بلوار سجاد ، خیابان بزرگمهر ، بین بزرگمهر 

198دبستان سجاد ، پالک 

جعفر حقیحقی و شرکا1059534مدينهب1393/10/25105277600002عادیمشهد
 و 5حد فاصل فلکه راهنمايی و سه راه فلسطین ، بین دستغیب 

91 ، پالک 7
1 ، پالک 33 (ع)، نبش امام رضا  (ع)خیابان امام رضا حسینعلی ايرانیفخرصادق مشهد1059087جدهج1393/10/25103207350003عادیمشهد

عبدالعلی وريدیمشکوة1059120جدهالف1393/10/25164213490003عادیمشهد
، نبش  (شهید اسفنديانی) 13بلوار سازمان آب ، شهید صادقی 

 ، طبقه فوقانی5شهید اسفنديانی 

سیدجالل صاحبکارخراسانینور ارض مقدس1059007مدينهد1393/10/25116250100003عادیمشهد
بلوار خیام شمالی ، نرسیده به میدان خیام ، مجتمع مرواريد 

206، پالک  (-1)شرق ، طبقه منهای يک 
92 ، پالک 6خیابان آبکوه ، مجد شمالی علی خادممتین سیر مشهد1059138جدهد1393/10/26161216430002عادیمشهد

محمد حسن مظلوم خراسانیمشهد سپهر طوس1059521جدهج1393/10/26134207350003عادیمشهد
بلوار دانش آموز ، بعد از چهارراه معلم ، نرسیده به دانش آموز 

1 ، پالک 21
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 استان خراسان رضوی1393-94لیست کاروانهای عمره 

اطالعات کارگزاراطالعات کاروان

محمدعلی خطیبآهنگ سفرتوس1059125مدينهالف1393/10/27143281070002عادیمشهد
 ، بین خیابان صفا و 19خیابان فلسطین ، خیابان فلسطین 

54شیرين ، جنب  پالک 

سیدصمد موسوی ونندیبیت العتیق ثامن1059033مدينهد1393/10/27152264790002عادیمشهد
خیابان گلستان ، حد فاصل چمران و دانشگاه ، جنب حسینیه 

51اخوان ، شماره 
2ابتدای خیابان سعدی ، نبش سعدی علی رضا دانش بمرودسیر فالح خراسان1059094مدينهج1393/10/28155255710003عادیمشهد

منصور اسدیراهیان نسیم دجله1059016جدهب1393/10/29125210820003عادیمشهد
 ، پالک 46 و 44خیابان مطهری شمالی ،  بین مطهری شمالی 

818

احمد فیروزیمعراج نور رسالت1059001جدهب1393/10/29143210820003عادیمشهد
 ، پالک 13بلوار سازمان آب ، خیابان شهید اسفنديانی ، صادقی 

43

نسرين رضازاده صابریبهشتیان سفر توس1059707جدهج1393/10/30103207350003عادیمشهد
 ، جنب کفش بال ، 30میدان راه آهن ، نبش خیابان کامیاب 

296پالک 

علیرضا دهقان مهرجردیآرمان سیر مشهد1059586مدينهد1393/11/04164250100003عادیمشهد
 ، 20، بهار  (فلکه برق)خیابان بهار ، نرسیده به میدان بسیج 

3نبش خیابان هويزه ، پالک 
151 ، شماره 9 و 7خیابان دکتر چمران ، بین چمران علیرضا بخشی فرقانیديدار سیر توس1059647جدهب1393/11/04125210820003عادیمشهد

ناصر پور علیارمغان آفاق ايرانیان1059705مدينهب1393/11/05105277600002عادیمشهد
 ، 3 ، نبش شهید اسفنديانی 36بلوار شهید کالهدوز ، کالهدوز 

102پالک 

سیدمهدی مولوی پورانوار کعبه مشهد1059113جدهالف1393/11/05164213490003عادیمشهد
 ، طبقه 241 ، پالک 23 و 21خیابان دانشجو ، بین دانشجو 

(-1)منهای يک 

2 ، واحد 1 ، پالک 36  (ع)، نبش امام رضا (ع)خیابان امام رضامحمد حسن عرفانیان امیدوارراهیان حج سعادت1059017جدهج1393/11/05103207350003عادیمشهد

سبحان بیگیقافله توس1059004مدينهد1393/11/05116250100003عادیمشهد
، میدان ده دی ، جنب داروخانه دکتر  (ره)خیابان امام خمینی

515مجتهدی ، طبقه فوقانی ،پالک  

علی انصاریکسری توس1059584مدينهد1393/11/05128264790002عادیمشهد
،  (آب و برق)بلوار شهید فکوری ، نرسیده به میدان هشتصد 

23 ، پالک 19 و 17بین فکوری 

علی پور تیمورهمگام1059583مدينهب1393/11/05105277600002عادیمشهد
 ، مقابل هتل قصر 29 و 27، بین امام رضا  (ع)خیابان امام رضا 

883طاليی ، پالک 
191خیابان کوهسنگی ، نرسیده به عارف ، پالک علیرضا کاوه يیهمسفر گشت خاوران1059506مدينهالف1393/11/07143281070002عادیمشهد

محمد خالقی بايگیتوشه حبل المتین1059035مدينهد1393/11/09164250100003عادیمشهد
 ، 2/18، نبش آبت اله بهجت  (خ آزادی )خیابان آيت اله بهجت 

127پالک 
10 ، پالک 4بلوار استقالل ، استقالل سعید وارسته پورآريا سپهر1059128جدهالف1393/11/10164213490003عادیمشهد

سید احمد خباز حسینیجنت طوس1059148جدهج1393/11/10103207350003عادیمشهد
، پاساژ  (ره)بلوار مدرس ، مقابل مجتمع قضايی امام خمینی 

201رضا ، طبقه اول ، واحد 
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اطالعات کارگزاراطالعات کاروان

جواد چمن زاریراهیان بلد امین1059135جدهد1393/11/11155201740003عادیمشهد
 ، نرسیده به کوچه 14بلوار شهید هنرور ، خیابان شهید هنرور  

47 ، پالک  1/14
14 ، پالک 6سیدی ، کوی المهدی ، خیابان قايم ، خیابان قايم محمداکبر ديوان بیکیقمر بنی هاشم1059140جدهج1393/11/11134207350003عادیمشهد

1336 ، شماره 78 و 76، بین  (ره)بلوارامام خمینی محمود زارع کاريزیندای سروش حج1059047مدينهد1393/11/12155264790002عادیمشهد

سیاحت فرزانگان اشکذری1059555مدينهج1393/11/13155255710003عادیمشهد
محمدرضا علی عسگری 

اشکذری
28 ، پالک 10 و 8بلوار استقالل ، بین استقالل 

17خیابان مطهری شمالی ، نبش مطهری محمدحسین نصیریبوستان گشت حافظ1059511جدهب1393/11/14143210820003عادیمشهد

118میدان راه آهن ، اول خیابان بیهقی ، پالک عباس بهروشبهروش سیرخراسان1059551جدهج1393/11/15103207350003عادیمشهد

ياسر ممتازراهیان طلوع آفتاب کربال1059130مدينهب1393/11/15105277600002عادیمشهد
  ، پالک 32، خیابان امام رضا  (ع)میدان برق ، خیابان امام رضا 

9/1

2میدان گنبد سبز ، جنب شهرداری ، ساختمان وحیدی ، واحد محمدرضا گلمکانی نیازايرين ديار رضوان1059008مدينهب1393/11/15105277600002عادیمشهد

حسین علیزادهغزال ثابت سیر1059090مدينهد1393/11/15116250100003عادیمشهد
خیابان احمدآباد ، مقابل محتشمی ، ساختمان مقیمی ، طبقه 

2اول ، واحد 

محمدرضا مقدسیبهرام مهر1059512جدهد1393/11/16161216430002عادیمشهد
میدان راه آهن ، خیابان شهید هاشمی ن ژاد ، نبش خیابان شهید 

474 ، پالک 24هاشمی نژاد 
14 ، پالک 50قاسم آباد ، بلوارشاهد ، شاهد علیرضا آبشناسانمیقات ياران1059118مدينهد1393/11/17152264790002عادیمشهد

سیدمحمود کاللی(ص)عترت آل رسول 1059037مدينهج1393/11/18155255710003عادیمشهد
 ، 12، خیابان پروين اعتصامی  (نخريسی)خیابان فدايیان اسالم 

180پالک  

سید امیرفرخ فرحمندآستان خوبان توس1059079جدهب1393/11/19125210820003عادیمشهد
 ، 10قاسم آباد ، بلوار استاد يوسفی ، نبش خیابان يوسفی   

88پالک   

محمد شهامتی زيبدیآيت میامین1059132جدهب1393/11/19143210820003عادیمشهد
، خیابان شهید  (خیابان شهید صادقی)بلوار سازمان آب 

21 ، پالک  9 ، خیابان اسفنديانی 13صادقی 

رضا رحیمی خوشمیثاق شجره خراسان1059053مدينهد1393/11/19164250100003عادیمشهد
بلوار جمهوری اسالمی ، بین حقیقی و رام ، مقابل بانک 

480کشاورزی ، پالک 

حسین آذرمنشافضل1059558جدهالف1393/11/20164213490003عادیمشهد
 ، پالک 8قاسم آباد، چهار راه جهاد ، بلوار شريعتی، شريعتی 

326
میدان توحید ، سه راه کاشانی ، مقابل پارک کودکمهدی صالح پورصالح پور1059535جدهج1393/11/20103207350003عادیمشهد

مصطفی عطايی حسین زادهمشهد (ع)زوار النبی 1059091جدهج1393/11/21134207350003عادیمشهد
 ، پالک 11خیابان مطهری شمالی ، نبش خیابان مطهری شمالی 

14

محسن تبريزی نوریگردون1059537جدهد1393/11/21155201740003عادیمشهد
 ، پالک 2میدان راهنمايی ، بطرف سجاد ، نبش شهید دستغیب 

32
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سیدرجب تقویقبه الخضرا1059057مدينهد1393/11/22155264790002عادیمشهد
چهارراه زرينه به طرف چهارراه مقدم ، خیابان شهید محسن 

1/3 ، پالک 27کاشانی ، خیابان شهید محسن کاشانی 

محمد شیشه چیمیزان سیر مشهد1059088مدينهد1393/11/22143250100003عادیمشهد
 ، نبش خیابان شهید 33خیابان حر عاملی ، خیابان  حر عاملی 

48 ، پالک 6شیشه چی 

رضا سعیدیبنی فاطمه خراسان1059083مدينهب1393/11/23143277600002عادیمشهد
، ساختمان ساسان ، پالک 18خیابان دانشگاه ، نبش دانشگاه 

 ، طبقه اول288

حسین اسالمی نسببیتا سیر خراسان1059126جدهب1393/11/24125210820003عادیمشهد
 ، طبقه 35 (ره)، خیابان امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی

2 ، واحد 561فوقانی پاسا  ژ طاهری ، پالک 
1/49، پالک 9 و 7بلوار استقالل ، بین استقالل محمدهادی يوسفی رادشیرالدينی وشرکا1059556مدينهد1393/11/24164250100003عادیمشهد

عالم االسالم1059055جدهب1393/11/24143210820003عادیمشهد
سید عبدالغنی رجايی 

شوشتری

 ، طبقه 7، نبش خرمشهر  (ره)فلکه ضد ، به طرف عدل خمینی

فوقانی بانک تجارت

حیدر امامی رادظريف سیر مشهد1059070مدينهد1393/11/25116250100003عادیمشهد
 ، پالک 8پشت سیلوی گندم ، خیابان ابوذر ، نبش ابوذر غربی 

83

محمد تقی خادم الشريعهعارف سیر توس1059067جدهالف1393/11/25164213490003عادیمشهد
 ، جنب 29 و 27خیابان دکتر بهشتی ، بین خیابان دکتر بهشتی 

67پالک 
18 ، پالک  3خیابان دانش غربی ، مقابل دانش غربی سیدموسی طباطبايی يزدیمرواريد صالح رضوی1059029مدينهد1393/11/25128264790002عادیمشهد

سیدابوالقاسم خندانینسیم صبح طاليی1059545جدهج1393/11/25103207350003عادیمشهد
 ، جنب بانک صادرات ، 16 و 14بلوار شهید قرنی ، بین قرنی 

1092پالک 
 شهريور17ضلع جنوبی بازار رضا ، نرسیده به میدان عباس پورعلیامیر توس1059134جدهد1393/11/26161216430002عادیمشهد

کوی طالب ، نبش چهارراه سیلواسحاق شجاعانبوی پیراهن يوسف1059578جدهد1393/11/26155201740003عادیمشهد

، فاز تجاری4بلوار سرافرازان ، خیابان پايدارای ، پايداری سیدهاشم رضویفاران1059112جدهج1393/11/26134207350003عادیمشهد

56خیابان پاسداران ، جنب هتل جم ، پالک حسین اديبیاناديبیان1059513مدينهالف1393/11/27143281070002عادیمشهد

محمد علی غالمزاده تدينحاتم سیر امید1059032مدينهج1393/11/28155255710003عادیمشهد
خیابان بهار ، چهارراه بی سیم ، خیابان جهاد ، مقابل جهاد 

19سازندگی ، ساختمان انصار ، پالک 

ناصر صمدیآفتاب سپهر صمدی1059161جدهب1393/11/29143210820003عادیمشهد
روبروی اداره کل )، 27خیابان ملک الشعرای بهار، خیابان بهار 

23، پالک (ارشاد اسالمی
41 ، پالک 27 و 25خیابان کوهسنگی ، بین کوهسنگی حسینعلی فراش ثالثیثالثی و شرکا1059564جدهب1393/11/29125210820003عادیمشهد

سید محمد حسین تقویراهیان رحمت1059142مدينهد1393/11/29164250100003عادیمشهد
 ، 5 و 3دريا دل ، خیابان محسن کاشانی ، بین محسن کاشانی 

10پالک 
 ، نبش کاشف9خیابان مطهری جنوبی محسن انصاری محسنیمومنی سیر1059644جدهالف1393/11/30164213490003عادیمشهد

غالمرضا وحیديان اردکانمیعاد سیر خراسان1059109جدهد1393/12/01155201740003عادیمشهد
 ، پالک 46 و 44بلوار شهید رستمی، بین کوچه شهید رستمی 

422
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17 ، پالک 3بلوار وکیل آباد ، بلوار سید رضی ، نبش سید رضی قدرت اله زارعی جنید آبادايمان امین زائران1059144مدينهد1393/12/02143250100003عادیمشهد

4 ، واحد 1 ،  پالک 7خیابان شهید قرنی ، خیابان شهید قرنی فضل اله زارعی شانديزرهروان نور توس1059147جدهب1393/12/04143210820003عادیمشهد

224-226چهارراه خسروی ، ابتدای خسروی نو ، پالک  سیدمحمدهادی حسینیمهاجری خراسان1059594جدهب1393/12/04125210820003عادیمشهد

117 ، پالک 26قاسم آباد ، خیابان استاد يوسفی ، استاد يوسفی يوسف وثوقی جعفريان مرندیانديشه سفر توس1059712مدينهد1393/12/05116250100003عادیمشهد

محمد تقوی نیاراهیان ديارعرفان1059117مدينهب1393/12/05105277600002عادیمشهد
خیابان آخوندخراسانی ، میدان گنبد سبز ، ساختمان وحیدی ، 

طبقه اول

عبداله فتحیزرين سیر توس1059170مدينهب1393/12/05105277600002عادیمشهد
 ، 20 و 18خیابان دکتر بهشتی ، خیابان رودکی ، بین رودکی 

302پالک 

محمد علی نخعی مقدمشاپرک مشهد1059122مدينهد1393/12/05128264790002عادیمشهد
میدان احمد آباد ، بلوار کالهدوز ، تقاطع سلمان فارسی ، پالک 

92

محمد تربتیان مشهدیاحرار1059131جدهد1393/12/06161216430002عادیمشهد
 ، فاز تجاری ، پالک 22رضا شهر ، بلوار رضوی ، خیابان رضوی 

19

علی اکبر حسن زادهسبحان پويا طوس1059104جدهج1393/12/06134207350003عادیمشهد
 ، مجتمع 6 متری رضوی ، رضوی 35خیابان رضا شهر ، خیابان 

15تجاری مسجدالمهدی ، پالک 

مجتبی مدنیانوار راه توس1059528جدهب1393/12/09143210820003عادیمشهد
 ، جنب رستوران 32 و 30میدان راه آهن ، بین شهید کامیاب 

عابدين زاده

محمدحسن جواديانطوبی مشهد1059538مدينهج1393/12/09134271730002عادیمشهد
میدان تختی،  ابتدای مطهری جنوبی ، سمت چپ ، نبش خیابان 

2مطهری 
73 ، پالک 49 و 47  (ع)، بین امام رضا (ع)خیابان امام رضا محمد سعیدیفلق توس پويا1059141مدينهد1393/12/09164250100003عادیمشهد

23 ، پالک 46خیابان مطهری شمالی ، مطهری شمالی علی اکبر علیپورانصارالمدينه توس1059041جدهالف1393/12/10164213490003عادیمشهد

1/3میدان تقی آباد ، اول خیابان بهار ، پالک فرهاد دوايیدنیا سیر خراسان1059507جدهج1393/12/11134207350003عادیمشهد

محمد اشرفیطه1059127جدهد1393/12/11155201740003عادیمشهد
بلوار فردوسی، چهارراه فرامرز عباسی، پاساژ دهقان، طبقه 

16اول، پالک 
، طبقه همکف444، پالک 20بلوار فرودگاه، نبش جمهوری محمد رضا کريمی مقدمهفت گنج توس1059149جدهد1393/12/11161216430002عادیمشهد

325 ، پالک  11 و 9قاسم آباد، بلوار انديشه ، بین انديشه  محمود عباسپورسفیر توس1059532مدينهب1393/12/13143277600002عادیمشهد

278 ، پالک 23 و 21بلوار کالهدوز ، بین کالهدوز اصغر جعفریانوار نسیم جنت1059028مدينهد1393/12/14164250100003عادیمشهد

19بلوار شهید کامیاب ، تقاطع مطهری شمالی ، مقابل کامیاب  صالح کاوریشايق سیر توس1059031جدهب1393/12/14143210820003عادیمشهد

 .12 ، پالک 6رضاشهر ، بلوار رضوی ، نبش رضوی ابراهیم حسن زادهامین پرواز شهر بهشت1059711مدينهب1393/12/15105277600002عادیمشهد

غالمرضا الیاسیآفاق حرمین شريف1059710مدينهب1393/12/15105277600002عادیمشهد
، ساختمان البرز ،  (الله شمالی) 9بلوار سجاد ، نبش سجاد 

 .101طبقه اول ، واحد 
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671، پالک 35 و 33قاسم آباد، بلوار شريعتی، بین شريعتی سعید ناظمی طرقبهیچاوش وصال مدينه1059051جدهالف1393/12/15164213490003عادیمشهد

5 ، پالک 73 (ره)، خیابان امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی کیخسرو افشارراهیان جنت البقیع1059010مدينهد1393/12/15128264790002عادیمشهد

رضا شیدايیسبز سیر شیدا1059168جدهج1393/12/15103207350003عادیمشهد
 ، مقابل سه راه اول ، 55بلوار سید رضی ، خیابان سید رضی 

235پالک 

علی اکبر رخش ماهپورشکیباسیر توس1059156جدهد1393/12/16161216430002عادیمشهد
نبش صاحب - خیابان صاحب الزمان  - (تختی)میدان سعدآباد 

106پالک  - 1الزمان 
57 ، چهار راه اول ، پالک 45سیدی ، بلوار صبا ، خیابان صبا علیرضا دانشور فردطهورا سیر مشهد1059166مدينهد1393/12/17152264790002عادیمشهد

318، پالک 36 و 34سی متری دوم احمدآباد، بین ابوذر امیر جباری ثانیکاکتوس سیر توس1059501جدهب1393/12/19143210820003عادیمشهد

22قاسم آباد ، بلوار شاهد ، چهارراه حجاب ، نبش حجاب محمدحسین هدايتی باويلگل گشت خراسان1059544جدهب1393/12/19125210820003عادیمشهد

عباس خادم قايمیمصباح الهدی1059121مدينهج1393/12/19134271730002عادیمشهد
، حد فاصل چهارطبقه و امام خمینی  (ره)خیابان امام خمینی

 ، طبقه فوقانی رستوران معین درباری296 ، پالک 18 (ره)

باخرز
ويژه اهل 

سنت
40، مقابل بخشداری سابق ، پالک  (ره)خیابان امام خمینی در محمد شیخ احمدیجام باخرز تايباد1059019مدينهج1393/11/03155255710003

حسن باغبان بجستانیخورشید بجستان1059153جدهد1393/11/06155201740003عادیبجستان
میدان آزادی ، بلوار شهید مطهری ، جنب فرمانداری ، مقابل 

آيفای شهری
16خیابان قايم ، نبش قايم محمد حسن پورستاره درخشان بردسکن1059048جدهد1393/10/11155201740003عادیبردسکن

7 ، پالک 12 و 10خیابان قايم ، بین کوچه قايم محمد رضا يوسفیآوای حرم1059049مدينهج1393/11/09134271730002عادیبردسکن

تايباد
ويژه اهل 

سنت
میدان وحدت ، بلوار شهید منتظری ، سمت راستفاروق ابوبکریمیثاق وحدت تايباد1059066مدينهج1393/10/08155255710003

تربت جام
ويژه اهل 

سنت
185خیابان تايباد ، روبروی کوچه دکتر کوثری ، پالک جلیل موذن احمدیشیخ جام1059084مدينهد1393/09/24164250100003

، مقابل خیابان مستضعفین (ره)بلوار امام خمینی غالم محمد جهانشیرجهان سیر جام1059005جدهد1393/10/01155201740003عادیتربت جام

تربت جام
ويژه اهل 

سنت
165خیابان نظامی ، جنب موزايیک سازی ، پالک گل محمد پورعزيزینسیم فلق1059006جدهد1393/11/01155201740003

+10، باالتر از منبع آب ، روبروی پلیس  (ره)بلوار امام خمینیاحمد پور سعیديانپیام بهاران جام1059150مدينهد1393/11/12143250100003عادیتربت جام

11خیابان کاشانی ، نبش کاشانی سید هادی محمدیستاره نور تربت1059071جدهب1393/09/14143210820003عادیتربت حیدريه

9خیابان کاشانی ، نبش کاشانی سید عباس سعادتینیايش تربت حیدريه1059039مدينهج1393/09/23155255710003عادیتربت حیدريه

محمد شیرخانیپويا1059022جدهالف1393/10/05164213490003عادیتربت حیدريه
 ، داخل میالن ، 46خیابان فردوسی شمالی ، خیابان فردوسی 

6پالک 
7خیابان کاشانی ، نبش کاشانی محمد جواد آشنايیقطب تربت حیدريه1059508جدهد1393/10/16161216430002عادیتربت حیدريه
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محمدحسن روشنسیمای عرفات تربت حیدريه1059077مدينهد1393/12/07152264790002عادیتربت حیدريه
 ، جنب بانک مسکن 3خیابان کاشانی ، بعد از خیابان کاشانی 

79مرکزی ، پالک 

محمد سلیمانپورراهیان ايمان جغتای1059154مدينهد1393/10/24164250100003عادیجغتای
شمالی ، پايین تر از بانک صادرات ،  (ره)خیابان امام خمینی

167پالک 
(عج)، چهارراه مسجد صاحب الزمان(ع)بلوار امام رضاعلی رضا زارعیمیثاق نور جوين1059024مدينهد1393/10/14164250100003عادیجوين

15 ، پالک 9بلوار طالقانی ، خیابان طالقانی علیرضا علیدوستمقداد چناران1059152جدهد1393/10/01161216430002عادیچناران

محمدحسن رمضانیراهیان سپهر مدينه1059173مدينهد1393/11/02155264790002عادیچناران
بلوار امام خمینی، بازارچه شهید وکیلی، مقابل دفتر امام جمعه، 

11پالک 
238، پالک  (ع)حاشیه میدان امام حسینعلیرضا طاهريانآوای شجره1059013مدينهد1393/10/22155264790002عادیخلیل آباد

خواف
ويژه اهل 

سنت
53خیابان وحدت، پالک عبدالمجید فدايی رودیرهپويان نور خواف1059107جدهد1393/10/06161216430002

خواف
ويژه اهل 

سنت
 تن شهید ، نرسیده به دادگستری72خیابان محمد صادق احراریفصیح خوافی1059044مدينهد1393/11/07152264790002

84، جنب پالک  (پنجراه فرمانداری)بلوار فرمانداری نادر حجازینور حجاز ابیورد1059700مدينهد1393/10/25121250100003عادیدرگز

خیابان بیهق ، خیابان حکیم ، روبروی فروشگاه اتکااحمد ضیا يزدیضیا گشت سبزوار1059646مدينهج1393/09/18155255710003عادیسبزوار

میدان آل احمد ، ضلع غربی میدانحسنعلی مکارموادی نور سبزوار1059072جدهالف1393/09/30164213490003عادیسبزوار

سیدمحمد علوی خوشحالنسیم عرفات خراسان1059073جدهب1393/10/09143210820003عادیسبزوار
خیابان طالقانی ، نرسیده به هنرستان شريعتی ، جنب طالقانی 

94 ، پالک 11

علی رضا اکبرنیاالغدير سبزوار1059139جدهد1393/10/16155201740003عادیسبزوار
خیابان طالقانی، باالتر از بانک ملی، نرسیده به چهارراه 

استثنايی
484 ، پالک 10خیابان رازی ، چهارراه امدادی ، جنب رازی حسن سحرخیزبیت المعمور1059078مدينهب1393/10/23143277600002عادیسبزوار

394 ، پالک  34خیابان شهدای هويزه ، نبش کوچه هويزه محسن عمادی پورمقام و عرفات1059081مدينهد1393/10/29164250100003عادیسبزوار

علی اصغر بهجتی پورمصباح مدينه سبزوار1059718جدهج1393/11/06134207350003عادیسبزوار
 ، جنب حسینیه فاضل ، پالک 4 و 2خیابان بسیج ، بین بسیج 

28. 
110/1خیابان امیر مسعود ، نبش چهارراه قاضی زاده ،  پالک جالل صباغراهیان شهر نور1059050مدينهج1393/11/29134271730002عادیسبزوار

41 ، پالک 1، نرسیده به جانبازان  (پیرنیا سابق)خیابان جانبازان سید احمد علوی زادهوادی العتیق1059058مدينهج1393/12/08155255710003عادیسبزوار

، نبش پاساژ شهرداری (ره)خیابان امام خمینی سید اسماعیل عصارانهمراه صبا1059590جدهب1393/10/14143210820003عادیسرخس

سرخس
ويژه اهل 

سنت
101خیابان امیر کبیر ، پالک غالم موال ابوبکریپیام صبر نبی1059164جدهب1393/11/14125210820003

حمیدرضا کمرطاليیعشاق الحرمین مدينه1059046مدينهج1393/10/19134271730002عادیشانديز
 ، 18 و 16 (ع)بعد از میدان فردوسی ، بین خیابان امام رضا 

جنب رستوران ماهان
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علی اکبر قلعه گیر طرقبهالله سفید توس1059550جدهد1393/10/11161216430002عادیطرقبه
،مقابل 31و29، بین صاحب الزمان (عج)خیابان صاحب الزمان

4، پالک  (-1)باغ بهشت،ساختمان صدف،طبقه 
9 ، پالک  15، صاحب الزمان  (عج)خیابان صاحب الزمان محمد رضا عظیمی طرقدریشجره طوبی توس1059045مدينهد1393/11/02143250100003عادیطرقبه

، جنب بانک ملی (ع)میدان امام رضامحمود رضا دلدار فريمانیمطهر سیر فريمان1059021جدهد1393/10/06155201740003عادیفريمان

حمید رضا دلدار فريمانیکعبه دلدار1059060مدينهد1393/10/22143250100003عادیفريمان
میدان شهید مطهری ، روبروی فرمانداری ، مجتمع دلدار ، 

3پالک 
202 ، پالک 6خیابان امام رضا غربی محمد علی عاقبتیآوای بشارت1059042مدينهد1393/12/02155264790002عادیفريمان

حسین مومنی عبدل آبادیمومنی مه والت1059133مدينهج1393/10/13155255710003عادیفیض آباد
 ، پالک 12و 10خیابان شهید بهشتی ، بین خیابان شهید بهشتی 

180
17خیابان شريعتی ، نبش شريعتی سید احمد آذریراهیان حرم مه والت1059716جدهب1393/11/09143210820003عادیفیض آباد

94بلوار طالقانی ، روبروی بانک کشاورزی ، پالک غالمرضا کاظمیپرندک قوچان1059553مدينهد1393/09/22155264790002عادیقوچان

، پاساژ کرباسی ، طبقه اول (ره)خیابان امام خمینی محمد رضا خادم پیرآسايش بهاران قوچان1059056جدهالف1393/10/15164213490003عادیقوچان

خیابان شهید بهشتی ، بعد از چهارراه اول ، جنب بانک تجارتهادی قربانیطريق نور وصال1059002مدينهج1393/11/08155255710003عادیقوچان

(بعد از مسجد فخار   ) 16 و 14خیابان قايم ، بین قايم رضا قالیبافانکعبه عشق کاشمر1059064مدينهد1393/09/19164250100003عادیکاشمر

خیابان بهبودی ، نرسیده به چهارراه منتظریمجید خدامی فهادانابرار ترشیز1059517مدينهج1393/10/03155255710003عادیکاشمر

3 و 1خیابان پانزده خرداد ، بین پانزده خرداد  اکبر انبیايینگین خراسان1059580جدهالف1393/10/20164213490003عادیکاشمر

علی اکبر شاکریکعبه وصال کاشمر1059097جدهب1393/11/04143210820003عادیکاشمر
 ، جنب اداره 6بلوار شهید مطهری ، نبش خیابان مطهری 

دامپزشکی
69خیابان چمران، بلوار آزادگان، پالک علی شوقی سرحوضکیهمراه نورکاشمر1059124جدهالف1393/11/15164213490003عادیکاشمر

 .47 ، پالک 5خیابان خرمشهر ، روبروی خرمشهر حسن مرتضویترشیز گشت کاشمر1059717مدينهب1393/12/03143277600002عادیکاشمر

محمد يزدانی فريزدان سیر1059106جدهب1393/10/04143210820003عادیگناباد
 ، جنب پمپ 22 (ره)، نبش امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی

بنزين
96 ، پالک 4خیابان ايثار ، نبش خیابان ايثار غالمرضا ساالرباشی شهریسفیران نور گناباد1059165مدينهج1393/10/18155255710003عادیگناباد

125، پالک 5، کوچه امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی محمد رجبیرهی سیر توس1059162جدهد1393/11/01161216430002عادیگناباد

، جنب اداره راهنمايی و رانندگی (ره)خیابان امام خمینی علی رضا ساالر باشی شهریمه توس1059561مدينهد1393/11/15128264790002عادیگناباد

حسن علی پورقافله حرمین گناباد1059023مدينهج1393/12/03155255710003عادیگناباد
 ، جنب مسجد و مصلی ، 1خیابان آيت اله غفاری ، نبش غفاری 

15پالک 
خیابان سی متری طالقانی ، جنب مجتمع ورزشی توانیرمحمد حسین بوژمهرانیعاشقان بقیع نیشابوری1059054مدينهد1393/09/15116250100003عادینیشابور

سعید لطفیمهاجر سیر نیشابور1059574جدهالف1393/09/25164213490003عادینیشابور
خیابان عدالت غربی، بعد از هییت رضوی ، سمت چپ ، جنب 

رستوران شايسته
221خیابان فردوسی جنوبی، خیابان عدالت غربی، پالک محمد تقی بوژمهرانیرهروان میقات نیشابور1059069مدينهد1393/09/29164250100003عادینیشابور



نشانی دفترنام مدیرعاملنام دفترکد دفترمدت سفرمقصدگروه قیمتیهزینه سفرظرفیتتاریخ اعزامنوع گروهشهر

 استان خراسان رضوی1393-94لیست کاروانهای عمره 

اطالعات کارگزاراطالعات کاروان

حسین امیدکمال شهر نیشابور1059092مدينهد1393/10/07152264790002عادینیشابور
، ابتدای امین اسالمی ، نبش امین  (ره)خیابان امام خمینی

2اسالمی 
، فلکه خیام ، ابتدای خیابان مسیح(ره)خیابان امام خمینیمحمد رضا حق پناهسیمرغ سیرنیشابور1059129جدهالف1393/10/10164213490003عادینیشابور

554، نبش خیابان آيت جنوبی ، پالک  (ره)خیابان امام خمینیسید ابوالفضل مدقنصبح نیشابور1059593مدينهد1393/10/12143250100003عادینیشابور

مرادعلی گلقندشتیمشتاقان زيارت نیشابور1059095مدينهد1393/10/17152264790002عادینیشابور
 ، 17 و 15شهرک قدس ، بلوار دانشگاه ، بین خیابان دانشگاه  

104جنب پالک 
10انتهای کوشش . خیابان نیايش احمد رستمیانیپیش آهنگی مهر بینالود1059719جدهج1393/10/21134207350003عادینیشابور

2خیابان خاتم النبیین ، نبش خاتم النبیین سید علی حسینیماهان سیر1059560جدهد1393/10/26155201740003عادینیشابور

 متری شريعتی ،  نبش مالصدرا45خیابان امیرکبیر ، نبش هادی سلطانیآرام سیر نیشابور1059065جدهالف1393/10/30164213490003عادینیشابور

7خیابان  مدرس ، نبش مدرس ابوالفضل فاضلیسیر شفق نیشابور1059062جدهد1393/11/06161216430002عادینیشابور

13، پالک 21  (ره)، امام خمینی (ره)خیابان امام خمینیمحمد حسین متین فرددنا گشت1059145جدهد1393/11/11161216430002عادینیشابور

ابراهیم شاه اکبریسیمای سفر نیسايا1059714مدينهج1393/11/23155255710003عادینیشابور
 ، 2انتهای خیابان فردوسی جنوبی ، مقابل بازار روز  شماره 

139پالک 

2 ، پالک 21 و 23شهرک ولیعصر ، خیابان نور ، بین خیابان نور علی افسردهمسافران خورشید نیشابور1059713جدهد1393/12/06155201740003عادینیشابور


